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ਕੰਟਰੈਕਟ (ਡੀਮਡ) ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 
 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ (Workers Compensation Board) ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤੇ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ 

ਅਨੁਬੰਿਧਤ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ 

ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਿਜਸ ਤਰ�� WCB (Workers Compensation Board) ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਡੀਮਡ ਵਰਕਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਰੇ ਡੀਮਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ WCB ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਮ� WCB ਤ� ਿਕਹੜੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ “ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (Benefits Guide)” ਜ� ਚੋਿਟਲ 

ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਹ�ਡਬੱੁਕ (Injured Workers Handbook) ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। WCB ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟ 

ਸ਼ੀਟ� ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ� � ਵੈਬਸਾਇਟ� ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ: 

 

http://www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets  

 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਕਦ� ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।   

 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤ� ਿਮਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸ�, ਿਜਸ ਤਰ�� ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ 

ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹ� ਹੈ।  

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਨਯਮਤ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜ� ਢੱੁਕਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ 

ਜ� ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 

ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵਗੇੋ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� 

ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

http://www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets
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ਡੀਮਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੱੁਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ WCB ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

 

ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਨੰੂ ਕੱੁਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 

ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ WCB ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਪ�ੀਮਅਮ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਲਈ WCB ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 

ਲਈ ਮਾਨਕ ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

ਲਈ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਸ਼ਿਡਊਲ ਦੇਖੋ। 

 

ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦਰ ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ�� ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

 

ਕੱੁਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ  x ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ = ਕੱੁਲ ਿਦਹਾੜੀਆਂ 

 

• “ਕੱੁਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ”, ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।   

 

• WCB, “ਲੇਬਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ” ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ� ਅਤੇ/ਜ� ਉਹ ਿਦਹਾੜੀਆਂ 

ਜੋ ਹਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
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ਕੱੁਲ ਸਲਾਨਾ ਿਦਹਾੜੀਆਂ (ਿਜਸ ਤਰ�� �ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਤ� ਕੱੁਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 52 

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

 “ਸ਼ੁੱ ਧ” ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ WCB ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਕੈਨ� ਡਾ ਰੈਵੀਿਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਵੱਲ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਿਮਆਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ� ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 

• ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP), 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI) ਪ�ੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ 

• ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲ� ਕਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, 

 

ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਿਨ�ਜੀ ਰਕਮ, ਸਪਾਉਸ ਜ� ਕੌਮਨ-ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ 

ਰਕਮ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਿਨਰਭਰ ਬੱਚੇ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 

ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਕ�ੈਿਡਟ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿਰਟਰਨ 

ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ 

ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, CPP ਯੋਗਦਾਨ ਜ� EI ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ 

ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਸ� ਕੈਨ� ਡਾ ਰੈਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ (Canada Revenue Agency) ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।  

 

WCB ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਮਤ ਟੈਕਸ 

ਲਾਭ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਲਾਭ ਦੇ ਦਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਨ� ੜਤਾ 

ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ WCB ਫਾਇਦਾ ਦਰ 90% ਦੀ ਕੱੁਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 1 

ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੰੂ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟ� ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੱੁਧ ਕਮਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਸਤ 

ਕਮਾਈ ਤ� ਘੱਟ ਜ� ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਦਰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਮਾਈ ਸ਼ੱੁਧ ਕਮਾਈ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� 100% ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਤ� WCB ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 

�ਚ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।    

 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਿਨਊਨਤਮ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ $24,232 ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।   

 

ਜੇ ਮ� ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹਵੋ� ਤ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ੱੁਧ ਕਮਾਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਿਹਸਾਬ �ਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਸੌਪ� ਗਈ 

ਲੇਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਤੁਸ� ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ 

ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹਫ਼ਤਾ 13 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 

 

ਜੇ ਮ� ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ� ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

 

WCB ਲਾਭ� ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ-ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਸੇ 

ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਸ� ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ।   

 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ-ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾਟੇ ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ। ਸੱਟ� ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ CRA ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਜੇ ਮ� 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

 

ਜੇ ਤੁਸ� 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਜੇ ਇਹ ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ,CRA ਤ� ਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ ਜ� 

ਕੁਝ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਿਰਟਰਨ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ WCB ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ। WCB, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱੁਲ 

ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀCRA ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ�ਗੇ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕੱੁਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ� ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਕਸੇ 

ਤਰ�� ਦੀ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। 

 

ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਨ। 

 

ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਸੱਟ-ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵ� ਆਮਦਨ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਅਪ�ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਨ। 

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�?  

 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮਸ ਸਰਿਵਸ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ (204) 954-4321 ਜ� ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-855-

954-4321 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਅਸੈਸਰ ਜਾ 

ਪੇਮ�ਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।   
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ਤੁਸ� wcb@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋਜ� ਸਾਡੀ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ 

ਕਰੋ:  

 

Workers Compensation Board of Manitoba 

Compensation Services 

Attention: Payment Assessor 

333 Broadway, Winnipeg, MB  R3C 4W3 

 

ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਿਨੰਗ ਫਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ 

(ਡੀਮਡ) ਵਰਕਰਜ਼ (Calculation of Earnings for Contract (Deemed) Workers) ਤੱਥ� ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ 

http://www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets ਤੇ ਦੇਖੋ। 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜ� ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (The Workers Compensation Act of 
Manitoba and Regulations) ਦੇਖੋ ਿਜਹੜਾ (204) 945-3101 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (WCB) ਪਾਿਲਸੀਆਂ (204) 954-4395 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wcb.mb.ca ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
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